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Velkajärjestelyt 2016
Vuonna 2016 loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden
määrä kasvoi 5,3 prosenttia edellisvuodesta
Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2016 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun
5 225 velkajärjestelyasiaa. Määrä on 262 asiaa (5,3 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.
Käsitellyistä asioista velkajärjestelyhakemuksia oli 4 410, maksuohjelman muuttamisia 552,
lisäsuoritusten vahvistamisia 219 kappaletta ja loppuun käsiteltyjä velkajärjestelyjen
raukeamisia 40 kappaletta.
Vahvistettujen maksuohjelmien mediaanivelka 2007–2016, 1 000
euroa

Loppuun käsitellyistä velkajärjestelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 3 752 tapauksessa.
Vahvistettujen maksuohjelmien määrä kasvoi 294 tapauksella. Vuonna 2016 vahvistetuissa maksuohjelmissa
velkojen määrä oli yhteensä 293 miljoonaa euroa. Velat ilmoitetaan osittamattomina, joten
yhteishakemuksissa velkojen määrä voidaan jakaa ainakin kahdella riippuen kanssavelallisten ja takaajien
määrästä. Vuonna 2016 yhteishakemuksia, joissa maksuohjelma vahvistettiin oli 272 kappaletta
(7,3 prosenttia). Mediaanivelka vuonna 2016 vahvistetuissa maksuohjelmissa oli 36 700 euroa.

Helsinki 7.6.2017

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen velkajärjestelytilastossa loppuun käsitellyillä velkajärjestelyasioilla tarkoitetaan asioita,
jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät
velkajärjestelyhakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt velkajärjestelysasiat.
Loppuun käsitellyt velkajärjestelyasiat 2010-2016
Asian laatu

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Muutos 2015-2016 (%)

Velka-asiat yhteensä

3 692 4 289 4 539 4 810 4 817 4 963 5 225

5,3

Velkajärjestelyhakemus

2 951 3 460 3 648 3 845 4 018 4 129 4 410

6,8

Maksuohjelman muuttaminen

417

435

480

550

506

553

552

-0,2

Velkajärjestelyn raukeaminen

98

64

45

65

44

49

40

-18,4

Lisäsuoritusten vahvistaminen

218

324

366

343

245

225

219

-2,7
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4

-42,9

Muu velkajärjestelyasia
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Liitetaulukot
Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt velkajärjestelyhakemukset käräjäoikeuksittain 2016
Käräjäoikeus

Loppuun käsiteltyjä hakemuksia yhteensä

Ahvenanmaan käräjäoikeus

2

Espoon käräjäoikeus

128

Etelä-Karjalan käräjäoikeus

85

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus

192

Etelä-Savon käräjäoikeus

86

Helsingin käräjäoikeus

303

Hyvinkään käräjäoikeus

177

Itä-Uusimaan käräjäoikeus

59

Kainuun käräjäoikeus

63

Kanta-Hämeen käräjäoikeus

55

Kemi-Tornion käräjäoikeus

68

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus

18

Keski-Suomen käräjäoikeus

183

Kymenlaakson käräjäoikeus

163

Lapin käräjäoikeus

221

Länsi-Uusimaan käräjäoikeus

227

Oulun käräjäoikeus

305

Pirkanmaan käräjäoikeus

503

Pohjanmaan käräjäoikeus

69

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus

150

Pohjois-Savon käräjäoikeus

189

Päijät-Hämeen käräjäoikeus

212

Satakunnan käräjäoikeus

239

Tuusulan käräjäoikeus

67

Vantaan käräjäoikeus

208

Varsinais-Suomen käräjäoikeus

323

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

115

YHTEENSÄ

4 410

4

Laatuseloste: Velkajärjestelyt
1. Tilastotietojen relevanssi
Yksityishenkilöiden velkajärjestelytilaston keskeistä tietosisältöä ovat käräjäoikeuksiin saapuneiden ja
loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden lukumäärät, vahvistetut maksuohjelmat, niiden käsittelyajat
sekä velkojen yhteismäärä käräjäoikeuksittain.
Vakaviin velkaongelmiin joutuneelle yksityishenkilölle voidaan myöntää käräjäoikeudessa velkajärjestely.
Velkajärjestelystä säädetään yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa, joka tuli voimaan 8.2.1993.
Lailla pyritään korjaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yksityishenkilöiden taloudellista asemaa.
Ennen velkajärjestelyn hakemista käräjäoikeudesta velallisen on selvitettävä mahdollisuutensa tehdä
sovintoratkaisu velkojiensa kanssa. Ellei sovinnosta päästä ratkaisuun, voidaan jättää velkajärjestelyhakemus
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos velkajärjestelylle on edellytykset, tuomioistuin voi vahvistaa
maksuohjelman. Kun maksuohjelma päättyy, velallinen vapautuu lopuista veloistaan.
Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä
yhdessä. Jokainen jättää kuitenkin oman hakemuksensa.
Yksityishenkilön velkajärjestely antaa maksukyvyttömälle henkilölle, jonka kotipaikka on Suomessa,
mahdollisuuden vapautua osasta tai kaikista veloistaan, kun hän muutoin kuin tilapäisesti on kyvytön
maksamaan erääntyviä velkojaan.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilastokeskukselle toimitetaan oikeusministeriön kautta kuukausittain tiedot käräjäoikeuksissa käsitellyistä
yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista. Aineistot ovat kokonaisaineistoja. Tiedot saadaan
käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, josta käytetään lyhennettä Tuomas. Tuomas-järjestelmä
otettiin käyttöön 1.12.1993. Ennen Tuomas-järjestelmän käyttöönottoa tiedot toimitettiin käräjäoikeuksista
levykkeillä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Käräjäoikeuksiin saapuneiden velkajärjestelyasioiden aineistot tarkentuvat korjausten ja tarkistusten
edetessä. Luvut korjaantuvat pääsääntöisesti jo seuraavan vuosineljänneksen aikana. Muutokset ovat
yleensä vähäisiä eikä niillä ole merkitystä ilmiöiden kokonaiskuvan muodostamisessa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Käräjäoikeuksiin saapuneiden velkajärjestelyasioiden tilastot julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä
vuosineljänneksen päättymisestä. Päättyneiden velkajärjestelyasioiden tilasto julkaistaan 4,5 kuukauden
viiveellä tilastovuoden päättymisestä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Käräjäoikeuksiin saapuneiden yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioiden tilastot julkaistaan
neljännesvuosittain Tilastokeskuksen sivuilla internetissä. Päättyneitä asioita kuvaavat tiedot julkaistaan
kerran vuodessa toukokuussa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilastoissa käytetään tilastovuoden lopussa voimassa olevaa kuntaluokitusta. Aikaisempien vuosien luvut
on muutettu vastaamaan uusinta kuntaluokitusta, jotta tilastot olisivat vertailukelpoisia.
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Käräjäoikeuksien lukumäärä tilastoissa vastaa tilastoajankohdan tilannetta. Vertailtavuuden parantamiseksi
aiempien vuosien käräjäoikeustiedot on muutettu uusinta tilannetta vastaavaksi.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Vuodesta 1995 lähtien Tuomas-järjestelmästä saadut velkajärjestelytiedot ovat pääosin yhtenäisiä ja
kattavia. Vuoden 1993 velkajärjestelytiedot eivät ole täysin yhteneväisiä tilaston nykyisen tietosisällön
kanssa. Käräjäoikeusuudistuksen takia osa vuosien 1993 ja 1994 velkajärjestelyasioiden päättymistiedoista
on puutteellisia.
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